De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 28 juni 2007
gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet,
gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden,
besluit vast te stellen de volgende verordening
Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders gemeente Valkenswaard 2007
Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Rechtspositiebesluit wethouders: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 243;
b. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb.
244;
c. Regeling rechtspositie wethouders: de ministeriële regeling van 20 februari 2001, Stcrt. 41 als
bedoeld in artikel 23 van het Rechtspositiebesluit wethouders;
d. Verplaatsingskostenregeling 1989: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 20
oktober 1989, nr. AB87/74/U6DGMP/AV/FAR;
e. Reisregeling binnenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 16 maart 1993,
nr. AB93/U280, Stcrt. 56;
f. raadslid: lid van de gemeenteraad, niet zijnde wethouder;
g. Reisregeling buitenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 12 september
1994, nr. AD94/U1011, Stcrt. 181;
h. griffier: de griffier, bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;
i. gemeentesecretaris: de secretaris, bedoeld in artikel 102 van de Gemeentewet.
Hoofdstuk II Voorzieningen voor raadsleden
Artikel 2 Vergoeding voor de werkzaamheden
De vergoeding voor de werkzaamheden bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit
raads- en commissieleden, is gelijk aan het door de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties voor gemeenteklasse 9 vastgestelde maximum.
Artikel 3 Onkostenvergoeding
1. Voor de vergoeding van kosten welke verband houden met de uitoefening van het
raadslidmaatschap is het bepaalde in tabel II “Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden” van
toepassing.
2. Ten aanzien van een raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en
onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als
dienstbetrekking wordt aangemerkt, worden in afwijking van het eerste lid de onkosten vergoed
volgens tabel III van het “Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden”.
Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen
1. Hij die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar raadslid is geweest ontvangt de vergoedingen,
bedoeld in de artikelen 2 en 3, naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij in dat jaar raadslid
is geweest.
2. De betaling van de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, geschiedt in maandelijkse
termijnen.

Artikel 5 Reiskosten
1. Aan het raadslid worden de ten behoeve van de gemeente gemaakte kosten in verband met reizen
buiten het grondgebied van de gemeente vergoed.
2. De in het eerste lid bedoelde vergoeding bedraagt:
a. bij gebruik van openbare middelen van vervoer: een volledige vergoeding van de in redelijkheid
gemaakte noodzakelijke reiskosten;
b. bij gebruik van een eigen vervoermiddel: een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte
noodzakelijke reiskosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, onderdeel b van de Regeling
rechtspositie wethouders.
Artikel 6 Verblijfkosten
De in redelijkheid noodzakelijk gemaakte verblijfskosten ter zake van reizen buiten het grondgebied
van de gemeente worden aan het raadslid vergoed.
Artikel 7 Cursus, congres, seminar of symposium
1. De kosten van deelname van een raadslid aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in
het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd komen voor
rekening van de gemeente.
2. Het raadslid dat wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of
namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, meldt dit bij de voorzitter van de raad. De
melding gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen
voor rekening van de gemeente als deelname van algemeen belang is in verband met de vervulling
van het raadslidmaatschap.
Artikel 8 Computer en internetverbinding
Aan een raadslid kunnen de kosten voor thuisgebruik van een computer, randapparatuur en
benodigdheden worden vergoed. Het te vergoeden bedrag wordt jaarlijks vastgesteld. De uitbetaling
vindt plaats in maandelijkse termijnen.
Artikel 9 Spaarloonregeling/levensloopregeling
1. Het raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet
op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt
kan op aanvraag deelnemen aan de voor het gemeentelijk personeel geldende spaarloonregeling.
2. Het raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet
op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt
kan deelnemen aan de levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g van de Wet op de
loonbelasting 1964.
3. Deelname aan de spaarloonregeling is niet mogelijk indien het raadslid gebruik maakt van de
wettelijke levensloopregeling.
4. Gelet op het bepaalde in artikel 99 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige
vergoeding van de gemeente.
Artikel 10 Verlaging vergoeding werkzaamheden bij arbeidsongeschiktheid
De vergoeding voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, kan op verzoek van een raadslid worden
verlaagd in het geval hij een uitkering ontvangt in verband met gehele of gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid.
Artikel 11 Compensatie korting werkloosheidsuitkering
1. In het geval een raadslid een uitkering op grond van de Werkloosheidswet ontvangt en de na
toepassing van artikel 20 van die wet ontstane korting op deze uitkering ten gevolge van het
uitoefenen van het raadslidmaatschap meer bedraagt dan de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor

de werkzaamheden die het raadslid ontvangt, wordt deze vergoeding ten laste van de gemeente
verhoogd tot het bedrag van bedoelde korting.
2. In het geval dat een raadslid een uitkering op grond van het Besluit Werkloosheid onderwijs- en
onderzoekpersoneel ontvangt en de na toepassing van artikel 6, vierde lid, van dat besluit ontstane
korting op deze uitkering ten gevolge van het uitoefenen van het raadslidmaatschap meer bedraagt
dan de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden die het raadslid ontvangt, wordt
deze vergoeding ten laste van de gemeente verhoogd tot het bedrag van bedoelde korting.
Artikel 12 Vergoeding voor waarneming voorzitterschap van de gemeenteraad
1. Een raadslid dat op grond van artikel 77 van de Gemeentewet meer dan 30 dagen onafgebroken
het voorzitterschap van de gemeenteraad waarneemt, ontvangt voor die waarneming een toeslag
van 8% van de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden over de tijd van de
waarneming.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de onkostenvergoeding, bedoeld
in artikel 3.
Artikel 13a Ziektekostenvoorziening
1. Voor de tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering wordt verwezen naar
artikel 11 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.
2. In het geval een raadslid gedurende een gedeelte van het kalenderjaar lid van de raad is geweest
ontvangt hij de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, naar evenredigheid van het aantal
dagen dat hij in dat jaar raadslid is geweest.
3. De betaling van de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, geschiedt in maandelijkse
termijnen.
Artikel 13b Voorzieningen bij tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling of ziekte
1. De artikelen 2 tot en met 4, 8, 9 tot en met 11 en 13a blijven van toepassing op het raadslid aan
wie ingevolge artikel X 10 van de Kieswet tijdelijk ontslag is verleend wegens zwangerschap en
bevalling of ziekte, met dien verstande dat de onkostenvergoeding die dit raadslid op grond van
artikel 3, eerste of tweede lid, ontvangt de helft bedraagt van het bedrag dat op grond van die
bepalingen van toepassing is.
2. De artikelen 1 tot en met 7, 8, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, en 10 tot en met 13a van deze
verordening zijn van toepassing op raadsleden die tijdelijk worden benoemd ter vervanging van
een raadslid dat ingevolge artikel X10 van de Kieswet tijdelijk ontslag heeft verkregen wegens
zwangerschap en bevalling of ziekte.
Hoofdstuk III Voorzieningen voor wethouders
Artikel 14 Onkostenvergoeding
De vergoeding voor aan de uitoefening van het wethouderschapschap verbonden kosten is gelijk aan
het bedrag voor gemeenteklasse (18.001- ), vermeld in artikel 25 van het
Rechtspositiebesluit wethouders.
Artikel 15 Zakelijke reiskosten
1. Aan de wethouder wordt voor reiskosten ter zake van reizen ten behoeve van de gemeente
gemaakt, niet zijnde woon-werkverkeer, een vergoeding verleent.
De vergoeding bedraagt:
a. bij gebruik van openbare middelen van vervoer: een volledige vergoeding van de reiskosten;
b. bij gebruik van een eigen personenauto: de vergoeding als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, van de
Regeling rechtspositie wethouders, zoals die is per datum inwerkingtreding respectievelijk zoals
die zal zijn na wijziging van fiscale wetgeving;
c. een vergoeding van noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte verblijfkosten.
Artikel 16 Buitenlandse dienstreis

Indien de wethouder in het gemeentelijk belang een reis buiten Nederland maakt, worden de
noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte reis- en verblijfkosten vergoed.
Artikel 17 Cursus, congres, seminar of symposium
1. De kosten van deelname van een wethouder aan cursussen, congressen, seminars en symposia die
in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd, komen
voor rekening van de gemeente.
2. De wethouder die wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of
namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in
bij de burgemeester. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een
kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van algemeen
belang is in verband met de uitoefening van het ambt van wethouder.
Artikel 18 Computer en internetverbinding
Aan een wethouder kunnen de kosten voor thuisgebruik van een computer, randapparatuur en
benodigdheden worden vergoed. Het te vergoeden bedrag wordt jaarlijks vastgesteld. De uitbetaling
vindt plaats in maandelijkse termijnen.
Artikel 19 Mobiele telefoon
1. Op aanvraag wordt de wethouder voor de uitoefening van zijn ambt een mobiele telefoon in
bruikleen ter beschikking gesteld die uitsluitend zakelijk wordt gebruikt.
2. De wethouder ondertekent daartoe een bruikleenovereenkomst met de gemeente.
3. Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.
Artikel 20 Spaarloonregeling/levensloopregeling
1. De wethouder kan op aanvraag deelnemen aan de voor het gemeentelijk personeel geldende
spaarloonregeling.
2. De wethouder kan deelnemen aan de levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g van de Wet
op de loonbelasting 1964.
3. Deelname aan de spaarloonregeling is niet mogelijk indien de wethouder gebruik maakt van de
wettelijke levensloopregeling.
4. Gelet op het bepaalde in artikel 44 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige
vergoeding van de gemeente.
Artikel 21 Reis- en pensionkosten en verhuiskosten
De wethouder die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikt heeft ten laste
van de gemeente aanspraak op vergoeding van:
a. reis- en pensionkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de Regeling
rechtspositie wethouders;
b. verhuiskosten in verband met de benoeming als wethouder overeenkomstig het bepaalde in
artikel 2 van de Regeling rechtspositie wethouders.
Hoofdstuk IV De procedure van declaratie
Artikel 22 Betaling van kosten
Betaling van kosten op grond van deze verordening vindt plaats door
a. betaling uit eigen middelen; of door
b. rechtstreekse toezending van de factuur aan de gemeente.
Artikel 23 Declaratie van vooruit betaalde kosten
1. Voor de vergoeding van de kosten, bedoeld in de artikelen 5, 6, 15, 16 en 17 wordt gebruik
gemaakt van een declaratieformulier, indien deze kosten uit eigen middelen zijn betaald.
2. Het declaratieformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend. Het raadslid, onderscheidenlijk
de wethouder dient het declaratieformulier binnen 2 maanden bij de griffier, onderscheidenlijk de

gemeentesecretaris of een door hem aangewezen ambtenaar in, onder bijvoeging van de originele
bewijsstukken.

Artikel 24 Rechtstreekse facturering bij de gemeente
1. De vergoeding van kosten, bedoeld in artikel 6, 7, 15, 16, 17 en 18 kan plaatsvinden door
rechtstreekse toezending van de door het raadslid, onderscheidenlijk de wethouder voor akkoord
ondertekende factuur aan de gemeente.
2. Verantwoording van deze wijze van vergoeding vindt plaats door het declaratieformulier, waarvan
het model door het college is vastgesteld, volledig in te vullen en te ondertekenen.
3. Het raadslid, onderscheidenlijk de wethouder dient het declaratieformulier en de factuur binnen 2
maanden in bij de griffier, onderscheidenlijk de gemeentesecretaris of de door hem aangewezen
ambtenaar.
Hoofdstuk V Onvoorziene gevallen
Artikel 25 Onvoorziene gevallen
Indien deze verordening in individuele gevallen niet of niet naar billijkheid voorziet, treffen
burgemeester en wethouders een bijzondere regeling, waar het gaat om wethouders en de voorzitter
van de raad, waar het gaat om raadsleden.
Hoofdstuk VI Citeertitel en inwerkingtreding
Artikel 26 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2007 en werkt voor wat betreft artikel 8 terug tot en met 16
maart 2006 en voor wat betreft artikel 18 ten aanzien van de op 27 april 2006 beëdigde wethouders
terug tot en met de dag van hun beëdiging.
Artikel 13a werkt terug tot en met 1 januari 2006.
Artikel 13b werkt terug tot en met 11 oktober 2006.
Artikel 27 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders
gemeente Valkenswaard 2007.

Valkenswaard,
de gemeenteraad voornoemd,

de griffier,
mr. C.J. Dorsman

de voorzitter,
drs. A.B.A.M. Ederveen, burgemeester

Toelichting behorende bij de Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders gemeente
Valkenswaard 2007
Voor de bepalingen van voorliggende conceptverordening, geldt dat deze conform de
voorbeeldverordening zijn van het VNG, met enige redactionele aanpassingen.
Hieronder volgt eerst een algemene toelichting op de rechtspositie van raadsleden en wethouders en
vervolgens een toelichting op de conceptverordening.
Algemeen
− Raadsleden
De rechtspositie van raadsleden is vastgelegd in het Rechtspositiebesluit raads -en commissieleden
1994. Een aantal voorzieningen zoals bezoldiging en de verschillende onkostenvergoedingen, zijn
overwegend geregeld in dwingende bepalingen. Voor secundaire voorzieningen, zoals een uitkering
voor gewezen raadsleden, geldt dat de raad deze voorzieningen kan treffen. Om bepaalde
vergoedingen te kunnen vergoeden en voorzieningen te bieden aan raadsleden, dient een en ander in
een verordening geregeld te worden. Tot op heden heeft de gemeente Valkenswaard een dergelijke
verordening niet.
− Wethouders
Op 1 januari 1992 is de verordening “onkostenvergoeding wethouders gemeente Valkenswaard” in
werking getreden. Deze verordening regelde een vaste kostenvergoeding, een reis- en
verblijfskostenvergoeding en uitbetaling hiervan. Deze verordening is als gevolg van de komst van het
rechtspositiebesluit wethouders 1994 vervallen. De rechtspositie van wethouders is sindsdien
vastgelegd in het Rechtspositiebesluit wethouders 1994 en de Regeling rechtspositie wethouders
waarin verschillende vergoedingen opgenomen zijn.
Een aantal voorzieningen zoals bezoldiging en de verschillende onkostenvergoedingen van
wethouders, is overwegend geregeld in dwingende bepalingen. Voor secundaire voorzieningen, zoals
een vergoeding van verhuiskosten, geldt dat de raad bij verordening kan bepalen deze voorzieningen al
dan niet te treffen. Om bepaalde vergoedingen te kunnen vergoeden en voorzieningen te bieden aan
wethouders, dient echter wel een en ander in een verordening geregeld te worden.
Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen
Hier worden de begripsomschrijvingen gegeven.
Hoofdstuk II Voorzieningen voor raadsleden
Artikel 2 Vergoeding voor de werkzaamheden
Aan het raadslid wordt een vergoeding voor de werkzaamheden toegekend (artikel 2, lid 1
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden 1994).
De gemeenteraad kan besluiten naar beneden af te wijken van het door de minister vastgestelde
maximum. De hoogte van de vergoeding wordt bij gemeentelijke verordening bepaald en dient dus te
worden vastgelegd in de verordening, zie hiervoor artikel 2.
Artikel 3 Onkostenvergoeding
Op grond van artikel 2, lid 3 Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden 1994 wordt aan een
raadslid een onkostenvergoeding voor aan de uitoefening van het raadslidmaatschap verbonden kosten
toegekend. De hoogte van de vergoeding wordt bij gemeentelijke verordening bepaald en is dus
vastgelegd in artikel 3 van de conceptverordening.
Op grond van artikel 3 Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden 1994 kan de
onkostenvergoeding door de raad op een lager bedrag worden bepaald, dat echter niet lager mag zijn
dan 80% van het door de minister vastgestelde maximum.

Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen
In artikel 4 wordt de betaling van de vergoedingen geregeld.
Artikel 5 Reiskosten
Artikel 97 Gemeentewet voorziet voor raadsleden in een vergoeding van de reis- en verblijfskosten
voor buiten het grondgebied van de gemeente ten behoeve van de gemeente. Voor wat betreft de
hoogte van de vergoeding is aansluiting gezocht bij de wethouders.
Artikel 6 Verblijfkosten
De grondslag van vergoeding van verblijfskosten is eveneens te vinden in artikel 97 Gemeentewet. De
in redelijkheid noodzakelijk gemaakte verblijfskosten ter zake van reizen buiten het grondgebied van
de gemeente worden aan het raadslid vergoed in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4,
onderdeel c, van de Regeling rechtspositie wethouders. Hierdoor is artikel 6 opgenomen in de
conceptverordening.
Artikel 7 Cursus, congres, seminar of symposium
Deze voorziening is in de bedrijfsvoering gebracht en komen rechtstreeks voor rekening van de
gemeente. Er is een onderscheid gemaakt in cursussen e.d. die in het gemeentelijk belang of waaraan
het individuele raadslid in verband met de vervulling van het raadslidmaatschap op eigen initiatief
deelneemt. Partijgebonden bijeenkomsten kunnen niet ten laste van de gemeente worden gebracht. Om
die reden wordt in het tweede lid van artikel 7 het algemeen belang van de cursus etc. benadrukt.
Artikel 8 Computer en internetverbinding
Het Rechtspositiebesluit raadsleden 1994 biedt in artikel 7a verschillende mogelijkheden voor
computer en communicatieapparatuur.
Sinds 2005 kan een computer met bijbehorende apparatuur en software alleen onbelast worden
vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld indien deze geheel of nagenoeg geheel zakelijk wordt
gebruikt.
Omwille van het creëren van een compensatie voor de belastingheffing, wordt er in de respectievelijke
rechtspositiebesluiten en de verordening van uitgegaan dat betrokkenen de computer niet geheel of
nagenoeg geheel voor zakelijk gebruik bestemmen.
Dat betekent dat zowel de vergoeding, de verstrekking als de terbeschikkingstelling van
computerapparatuur en de daaraan gekoppelde tegemoetkoming zal worden belast.
Het is ook mogelijk om een vergoeding te geven voor de aanschaf of het gebruik van een eigen
computer. Een compensatie voor belastingheffing is dan echter niet toegestaan. De gemeente bepaalt
zelf de hoogte van de vergoeding. Als norm kan daarvoor worden uitgegaan van de aanschafwaarde
van de computer die de gemeente ter beschikking stelt.
De aanleg- en abonnementskosten van de internetvoorziening komen ten laste van de gemeente. Hier
is er eveneens van uitgegaan dat de internetverbinding niet geheel of nagenoeg geheel voor zakelijk
gebruik is. In dat geval is de vergoeding onbelast. Zie pag. 153 Handboek loonheffingen 2007. Ook
hierbij kan de gemeente zelf een normbedrag vaststellen uitgaande van bijvoorbeeld de laagste of de
gemiddelde kosten, Voor raadsleden die niet hebben geopteerd voor de loonbelasting geldt dat de
vergoedingen en verstrekkingen naar de waarde in het economisch verkeer bij de aangifte
inkomstenbelasting als opbrengst moeten worden verantwoord en dat de gemaakte kosten binnen de
geldende randvoorwaarden als aftrekbare beroepskosten kunnen worden opgevoerd.
Artikel 9 Spaarloonregeling/Levensloopregeling
Raadsleden die gekozen hebben voor “opting in” kunnen meedoen aan de spaarloonregeling.
Voorwaarden zijn eveneens dat het raadslid, op 1 januari van het kalenderjaar, “in dienst” is bij de
gemeente en dat slechts bij één werkgever gespaard kan worden.

Artikel 10 Verlaging vergoeding werkzaamheden bij arbeidsongeschiktheid
Op aanvraag verlaagt het college de vergoeding voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, in het
geval een raadslid een uitkering ontvangt in verband met gehele of gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid. Mogelijk op grond van artikel 12, lid 3 rechtspositiebesluit raads -en
commissieleden 1994.
Artikel 11 Compensatie korting werkloosheidsuitkering
Indien iemand een WW uitkering ontvangt, wordt de uitkering gekort met het aantal uren dat in de
nieuwe functie wordt gewerkt. Op grond van artikel 12, lid 1 Rechtspositiebesluit raads- en
commissieleden 1994 kan de raad bij verordening bepalen dat de vergoeding voor werkzaamheden van
het raadslid, wordt verhoogd tot het bedrag dat te veel wordt gekort, als gevolg van de WW uitkering.
Zie hiervoor artikel 11.
Artikel 12 Vergoeding voor waarneming voorzitterschap van de gemeenteraad
Een raadslid dat op grond van artikel 77 van de Gemeentewet meer dan 30 dagen onafgebroken het
voorzitterschap van de gemeenteraad waarneemt, ontvangt voor die waarneming een toeslag van 8%
van de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden over de tijd van de waarneming.
Mogelijk op grond van artikel 8a rechtspositiebesluit raads- en commissieleden 1994 en verwerkt in
artikel 12.
Artikel 13a Ziektekostenvoorziening
De raad kan bij verordening bepalen dat aan raadsleden een tegemoetkoming in de ziektekosten wordt
verstrekt. In artikel 13a is bepaald dat aan raadsleden een tegemoetkoming in de kosten van een
ziektekostenverzekering wordt verstrekt. De hoogte van de tegemoetkoming is € 175 per jaar.
Wanneer de nominale eindejaarsuitkering voor de sector Rijk wordt aangepast, dan werkt deze
aanpassing door naar deze tegemoetkoming.
Artikel 13b Voorzieningen Ziektekostenvoorziening
Raadsleden kunnen tijdelijk worden vervangen wegens zwangerschap en bevalling dan wel wegens
langdurige ziekte. De regeling daarvan is opgenomen in de Kieswet, omdat het te vervangen raadslid
tijdelijk ontslagen wordt. In de vacature wordt voorzien door de tijdelijke benoeming van de
vervanger. Er is steeds sprake van een vaste periode van 16 weken. Door zowel het tijdelijk ontslag, de
tijdelijke benoeming en de vaste periode van vervanging is het niet nodig dat tussen beiden een
afspraak wordt gemaakt over de duur
van de vervanging. Het is hierdoor ook niet mogelijk weer binnen de termijn van 16 weken het
raadslidmaatschap te hervatten. Evenmin is het mogelijk de vervanging nog even voort te laten duren,
tenzij opnieuw een verzoek wordt gedaan voor een tijdelijk ontslag. Bij inwilliging van dat verzoek, is
opnieuw sprake van een periode van 16 weken.
In de artikelen X10, X11 en X12 van de Kieswet zijn de voorwaarden opgenomen waaraan moet
worden voldaan voor een vervanging, de datum van ingang en beëindiging van de vervanging. De
verklaring van een verloskundige dan wel behandelend arts is bepalend voor de aanvang van de
vervanging. De benoeming van de vervanger kan later plaatsvinden, maar wijzigt het tijdstip van het
einde van het tijdelijk ontslag niet. De feitelijke vervanging kan daardoor korter zijn dan 16 weken. Na
afloop van de termijn van 16 weken wordt zonder enig verzoek of besluit de oude situatie hersteld. Dat
geldt zowel voor de hervatting van het raadslidmaatschap, het einde van het tijdelijk
raadslidmaatschap als de rechtspositionele aspecten daarvan.
Hoofdstuk II Voorzieningen voor wethouders
Artikel 14 Onkostenvergoeding
In artikel 25 Rechtspositiebesluit wethouders 1994 is bepaald dat de raad bij verordening kan bepalen
dat aan wethouders een onkostenvergoeding betaald wordt voor “overige aan de uitoefening van het
ambt verbonden kosten”. Deze onkostenvergoeding wordt aan de wethouders uitbetaald, maar dient op
grond van artikel 25 lid 1 Rechtspositiebesluit wethouders 1994 opgenomen te worden in de
verordening. Dit wordt in artikel 14 geregeld.

Reis en verblijfskostenvergoeding (artikel 15 en 16)
In artikel 23 lid 1 sub b Rechtspositiebesluit wethouders 1994 is bepaald dat de raad bij verordening
kan bepalen dat de wethouder aanspraak heeft op een vergoeding voor reis- en verblijfskosten.
Reis- en verblijfskosten bij dienstreizen (reizen in verband met uitoefening van het ambt):
Aan de wethouder kan een vergoeding verleend worden voor reis- en verblijfskosten voor reizen
gemaakt voor de uitoefening van het ambt. De vergoeding betreft bij gebruik van openbare middelen
van vervoer een volledige vergoeding van de reiskosten.
Bij gebruik van een eigen personenauto bedraagt de vergoeding (als bedoeld in artikel 4, onderdeel b,
van de Regeling rechtspositie wethouders, peildatum 2006) € 0,28 per afgelegde kilometer (€ 0,19
netto, € 0,09 bruto).
Onder verblijfskosten wordt verstaan de kosten in verband met overnachting in een hotel. Het betreft
dan de noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke verblijfskosten. De vergoeding van
verblijfskosten geschiedt op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten.
Bij buitenlandse dienstreizen in het gemeentelijk belang kunnen aan de wethouder de in redelijkheid
gemaakte werkelijke reis- en verblijfskosten worden vergoed. De tarieven van de voor het
rijkspersoneel geldende reisregeling buitenland zijn daarbij richtsnoer.
Artikel 17 Cursus, congres, seminar of symposium
De kosten van cursussen worden in Valkenswaard reeds onbelast vergoed. Dit moet echter wel
vastgelegd zijn in een verordening. Hiervoor is artikel 17 opgenomen in de verordening.
Artikel 18 Computer- en communicatieappartuur
Zie ook de toelichting bij de raadsleden.
Het Rechtspositiebesluit wethouders 1994 biedt verschillende mogelijkheden voor computer en
communicatieapparatuur.
Artikel 19 Mobiele telefoon
Aan wethouders wordt een mobiele telefoon in bruikleen verstrekt. Conform de gedragscode voor
bestuurders wordt een mobiele telefoon ter beschikking gesteld die alleen zakelijk gebruikt mag
worden. Geadviseerd wordt om een bruikleenovereenkomst (bijlage 4) af te sluiten voor het in
bruikleen hebben en gebruiken van een mobiele telefoon van de gemeente.
Artikel 20 Spaarloonregeling/levensloopregeling
Wethouders kunnen meedoen aan de spaarloonregeling. Dit is echter niet geregeld in de huidige
verordening, in de conceptverordening is dit opgenomen onder artikel 20.
Artikel 21 Reis- en pensionkosten en verhuiskosten
Op grond van artikel 22, lid 1 Rechtspositiebesluit wethouders 1994 kan de raad kan bij verordening
bepalen dat indien de wethouder bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikt, hij
ten laste van de gemeente aanspraak heeft op een vergoeding van reis- en pensionkosten en/of een
vergoeding van verhuiskosten in verband met de benoeming. Gelet op het vereiste van ingezetenschap
dient een wethouder van buiten de gemeente naar de gemeente te verhuizen. Geadviseerd wordt
daarom artikel 21 op te nemen in de verordening.
Hoofdstuk IV De procedure van declaraties
Het VNG adviseert gemeenten om de wijze van declareren van vergoedingen op te nemen in de
verordening. Daarom is de procedure van declaratie toegevoegd in artikel 22 t/m 24.
Hoofdstuk V Onvoorziene gevallen
Artikel 25 geeft de ruimte om in gevallen waarin deze verordening niet of niet in redelijkheid voorziet,
een bijzondere regeling te treffen.

Hoofdstuk VI Citeertitel en inwerkingtreding
Hierin is opgenomen per welke datum de verordening in werking treedt en de benaming van de
verordening.

